#12125 ทัวรญี่ปุน ฟุกุโอกะ คิวชู 5 วัน 3 คืน บอทะเลเดือดจิ
โกกุเมกุริ ศาลเจายูโทคุอินาริ บิน SL
ทัวรญี่ปุน ฟุกุโอกะ คิวชู ศาลเจาดาไซฟุ หมูบานยูฟูอิน ยูเมะทาวน วัดนาริตะซัง
คุรุเมะ ศาลเจายูโทคุอินาริ ชอปปงโทซุพรีเมี่ยมเอาทเล็ต วันอิสระ

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานดอนเมือง



ทา อากาศยานฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจา ดาไซฟุ - เบปปุ - หมูบา นยูฟูอิน - บอนํ ้า
รอนจิโคกุ - ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือบอนํ ้า แรสีเลือด - บอทะเลเดือดยูมิ-จิโกกุ - ยูเมะ
ทาวน - ออนเซ็น

วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจา ยูโตะคุอินาริ - โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเลต











โรงแรม



-



Beppu
Seawave Hotel
or Beppu Seifu
Hotel หรือเทียบ
เทา



ROUTE INN
GRANTIA
DAZAIFU หรือ
เทียบเทา

4

อิสระทองเที่ยวฟุกุโอกะ







Route Inn
Grantia Dazaifu
หรือเทียบเทา

5

ทา อากาศยานฟุกุโอกะ - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

22 พ.ค. 65 - 26 พ.ค. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

23 พ.ค. 65 - 27 พ.ค. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

24 พ.ค. 65 - 28 พ.ค. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

25 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

29 พ.ค. 65 - 2 มิ.ย. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

30 พ.ค. 65 - 3 มิ.ย. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

5 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

12 มิ.ย. 65 - 16 มิ.ย. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

19 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

26 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

3 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

10 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

24 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

31 ก.ค. 65 - 4 ส.ค. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

21 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

28 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

4 ก.ย. 65 - 8 ก.ย. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

6 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

11 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

13 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

18 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

20 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

25 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

27 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65

฿19,999

฿19,999

฿19,999

฿8,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
20.30 น. พรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 7 สายการบินไทยไลออน แอร เคาน เตอร 8 เพื่อเตรียมตัว
เดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน
23.00 น. เดินทางสูสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ SL 314 บริการอาหารวางและนํ้ าดื่มบนเครื่อง (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

มีบริการอาหารวางและนํ้ าดื่มบนเครื่อง
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจาดาไซฟุ - เบปปุ หมูบานยูฟูอิน - บอนํ้ารอนจิโคกุ - ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือบอนํ้าแร
สีเลือด - บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ - ยูเมะทาวน - ออนเซน
เชา
07.00 น. ถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุนดินแดนอาทิต ยอุทัย ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอมตรวจเช็ค
สัมภาระ
นํ าทานเดินทางสู เมืองฟุกุโอกะ เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิต ยอุทัย ใครไดไปสัมผัสแลวจะหลงใหลเสน หของเมืองนี้ ที่แมจะ
เต็มไปดวยตึกสูงระฟ าแตก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ
ชม ศาลเจาดาไซฟุ วัดชินโตเกาแกและมีช่ อ
ื เสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็ นที่สถิต ของเทพเจาแหงความรู จึงมีนักเรียน
นิ สิต นั กศึกษามากราบไหวขอพร เพื่อการศึกษาไมเวนแตละวัน ที่ดานหน าศาลเจามี รูปหลอวัวเทพเจา นอนเฝ าอยูบนแทนดวย
ความเชื่อที่วา ถาลูบหัววัวแลวจะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครตอใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ ดวยความเอ็นดู
อิสระใหทานได “ชมและซื้อ” สินคาของฝากของที่ระลึกที่เป็ นสินคาพื้นเมืองที่รานคากวา 100 รานบริเวณหน าวัดรวมถึงราน
ขนมขึ้นชื่ออยาง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที่ทําจากถั่งแดงหอแป งขาวเหนี ยวแลวนํ าไปปิ้ ง หรือจะเลือกซื้อ ตุกตาฮากะ ฮาริ
โกะ ที่ทําจากกระดาษปั้ นเป็ นกอนและระบายตกแตงเป็ นรูปหน า คนญี่ปุนเชื่อวา เป็ นตุกตานํ าโชค

บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
หลังอาหารนํ าทานเดินทางสู “เมืองเบปปุ” ตั้งอยูบนชายฝั่ งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็ นเมืองแหงบอนํ้ าแรที่เป็ นบอ
โคลน จัดเป็ นเมืองที่มีรีสอรทนํ้ าแรมากที่สุดนั กทองเที่ยวสามารถลองแชนํ้าแรหลายหลากชนิ ดได
นํ าทานเขาสู หมูบานยุฟุอิน เป็ นตนแบบของหมูบาน OTOP ของประเทศญี่ปุน และเมืองนี้ มีช่ อ
ื เสียง อีกอยางในเรื่องของ
นํ้ าพุรอน ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin ทะเลสาบแหงนี้ ที่เป็ นจุดชมใบไมเปลี่ยนสีที่งดงามอีกแหงหนึ่ งของหมูบานยูฟู
อินหมูบานยูฟูอินประกอบไปดวยรานคาขายของพื้นเมือง ผักและผลไมสด ของที่ระลึก Handmade น ารักๆ มากมาย
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู บอนํ้ าพุรอน (JigokuMeguri) หรือบอนํ้ าพุรอนขุมนรกทั้งแปด เป็ นบอนํ้ าพุรอนธรรมชาติที่เกิด
ขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปดวยแรธาตุที่เขมขน เชน กํามะถัน แรเหล็ก โซเดียม คารบอเนต เรเดียม
เป็ นตน และรอนเกินกวาจะลงไปอาบได แลวบอทั้ง 8 บอ ก็ต ั้งชื่อใหนากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน
นํ าทานชม ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ บอนํ้ าแรสีเลือด นํ้ าแรสีแดงที่เกิดจากความมหัศจรรยของธรรมชาติ ที่นํ้าแรใสบริสุทธิร์ วม
ตัวกับแรธาตุต างๆ ภายในบอทําใหนํ้าพุรอนกลายเป็ นสีแดง
จากนั ้นนํ าทานชม บอทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (UmiJigoku) ซึ่งเป็ น 1 ใน 8 บอนํ้ าพุรอนชื่อดัง ยูมิ จิโกกุ เป็ นบอนํ้ ารอนสีฟา
เหมือนนํ้ าทะเล ดวยความลึก 150 เมตร กําเนิ ดขึ้นหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปี กอน มีสวนประกอบของแร
โคบอลต ควันสีขาวพวยพุงขึ้นมารอบๆ บอตลอดเวลา อุณหภูมิของนํ้ าสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถตมไขใหสุกได
กอนออกมาอยาลืมไปนั่ งแชเทาในบอนํ้ ารอนใตศาลา (ออนเซ็นเทา) จะทําใหรูสึกสบายเทา และมีแรงเดินเที่ยวตอไป ซึ่งให
บริการแกนักทองเที่ยวฟรี จะนั่ งแชนานเทาใดก็ได (รวมคาเขาชมบอนํ้ าแร 2 บอ)
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู ยูเมะทาวน ซึ่งเป็ นศูนยการคาขนาดใหญ ภายในมีรานอาหาร รานขายเครื่องสําอาง กระเป า เสื้อผา
รองเทา รวมไปถึงผลิต ภัณฑเวชสําอาง ยารักษาโรคซึ่งเป็ นที่นิยมและรานคาปลอดภาษีภายในศูนยการคานี้ อีกดวย อิสระใหทาน
ชอปปิ้ งตามอัธยาศัย
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Beppu Seawave Hotel or Beppu Seifu Hotel หรือเทียบเทา
ใหทานไดผอนคลายกับ การแชนํ้าแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบ
หมุนเวียนโลหิต ดีขึ้น



เชา

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ
เป็ นทาอากาศยานหลักขอเมืองฟุกุโอกะและภูมิภาคคิวชู ที่นี่เป็ นทาอากาศยานที่มีผู
โดยสารมากเป็ นอันดับสี่ในญี่ปุน ทาอากาศยานนี้ มีทางเชื่อมตอกับเมืองโดยรถไฟใตดิน
เมืองฟูกูโอกะและรถไฟใตดินจากทาอากาศยานไปยังยานธุรกิจ

ฟุกุโอกะ
เป็ นเมืองติดอันดับ 1ใน 10 เมืองที่นาอยูที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นเมืองเล็กๆทางตอนเหนื อ
ของเกาะคิวชู เป็ นเมืองที่ประชากรคับคั่งที่สุดในเกาะนี้

ศาลเจาดาไซฟุ
เป็ นศาลเจาที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุดในเกาะคิวชู เพราะเป็ นที่ต ั้งของหลุมศพของนั กปราชญช่ อ
ื ดัง
ของญี่ปุน ดังเรื่องการขอพรทางดานวิชาการ ดานการศึกษา ที่นี่มักจะมีนักเรียนนิ ยมมา
ขอพรเรื่องการสอบเขาศึกษาตอ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เบปปุ
เป็ นเมืองเล็กบนเกาะคิวชูที่ดังเรื่องบอนํ้ ารอน ถาไดไปที่นี่ต องไดลงแชนํ้าแรอุณหภูมิสูง
เพื่อสุขภาพ

หมูบานยูฟูอิน
เป็ นหมูบานจําลองสไตลยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บานอิฐที่ประดับประดาไปดวย
ดอกไมนานาชนิ ด ถือเป็ นไฮไลทหนึ่ งประจําเมืองยูฟุอิน เหมาะแกการเดินเลนและถายรูป
ภายในบริเวณประกอบดวยรานอาหาร รายขายของที่ระลึก งานประดิษฐที่เป็ นเอกลักษณ
ของเลน ของสะสมทั้งญี่ปุนและตางประเทศ

บอนํ้ารอนจิโคกุ
เป็ นพื้นที่รวมบอนํ้ าพุรอนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ แตละจุดประกอบ
ดวยแรธาตุที่เขมขนแตกตางกันไป เชน กํามะถัน แรเหล็ก โซเดียม คารบอเนต เรเดียม
เป็ นตน และมีความรอนเกินที่จะลงอาบได ที่นี่เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ทองเที่ยวสําคัญเมื่อ
ตองมาเยือนเปบบุ

ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือบอนํ้าแรสีเลือด
เป็ นบอนํ้ าแรสีแดงที่เกิดจากความมหัศจรรยของธรรมชาติ ที่นํ้าแรใสบริสุทธิร์ วมตัวกับแร
ธาตุต างๆ ภายในบอโดยเฉพาะแรเหล็กออกไซดที่ทําใหนํ้าพุรอนกลายเป็ นสีแดงเลือด จึง
เป็ นที่มาของชื่อที่ฟังดูนากลัวนี้

บอทะเลเดือดยูมิ-จิโกกุ
ชื่อของบอนี้ มีความหมายอีกอยางวา "ทะเลนรก" เป็ นหนึ่ งในแปดนํ้ าพุรอนของบอนํ้ าพุ
รอนเปบบุ นํ้ าในบอมีสีนํ้าเงินสวยอันเป็ นเอกลักษณที่เกิดจากการผสมผสานของแร
ตางๆ โดยเฉพาะแรโคบอลต นํ้ าในบอนี้ มีอุณหภูมิเกือบ 100 องศาเซลเซียส

ยูเมะทาวน
ที่นี่เป็ นศูนยการคาขนาดใหญแหงหนึ่ ง มีรานสินคา เสื้อผา เครื่องสําอางคต างๆ ภายใน
สวนชั้นลางมีซุปเปอรมารเก็ต ขนาดใหญและรานขายยาและรานอาหารบรรยากาศสบายๆ



คํ่า

ออนเซ็น
การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 Beppu Seawave Hotel or Beppu Seifu Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจายูโตะคุอินาริ - โทสุ พรีเมี่ยม
เอาทเลต
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู วัดนาริต ะซังคุรุเมะ หรือเรียกยอๆวา "วัดนาริต ะซัง" ตั้งอยูในเมืองคุรุเมะ วัดแหงนี้ กอตั้งขึ้นในปี
ค.ศ. 1958 และจุดเดนของวัดแหงนี้ นั้นก็คือ รูปปั้ นเจาแมกวนอิมขนาดใหญซึ่งมีความสูงกวา 62 เมตร และยังถือเป็ นรูปปั้ นที่มี
ขนาดใหญที่สุดในญี่ปุนอีกดวย ภายในรูปปั้ นนี้ นมีบันไดวนไปสูหองสังเกตการณ ซึ่งคุณสามารถชมทิวทัศน ของภูเขา Unzen
ได
หรือจะเขาสูอุโมงคใตดินซึ่งเป็ นที่ต ั้งของ "พิพิธภัณฑนรกและสวรรค" ก็ได นอกจากนี้ ที่วัดแหงนี้ ยังมีเจดียพุทธคยาแบบ
อินเดีย ซึ่งถือเป็ นหลังแรกในญี่ปุนดวย (ไมรวมคาเขาชมภายในตัวอาคารทานละ 500 เยน)
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู เมืองซากะ
นํ าทานเดินทางสู ศาลเจายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สรางขึ้นในปี 1688 เป็ นศาลเจานิ กายชินโต ประจําตระกูล
นาเบะชิมะผูปกครองเมืองซากะ ดานบนของตัวศาลเจา เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ งโดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ ยามที่ดอก
ซากุระบานสะพรั่ง และชวงฤดูใบไมรวง ที่ใบไมจะเปลี่ยนเป็ นสีสมแดง สวนหน าศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมนํ้าสายเล็กๆ
เป็ นจุดถายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว
จากนั ้นนํ าทานชอปปิ้ งสินคาแบรนเนมที่ โทซุพรีเมี่ยมเอาทเล็ต เป็ นพื้นที่ชอปปิ้ งเอาทเล็ต ขนาดใหญ มีรานคาของแบรนดชั้น
นํ าและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน สามารถชอปปิ้ งไดครบทั้งผูหญิง ผูชาย และเด็กเล็ก ไมวาจะเป็ นเสื้อผา รองเทา
กระเป า เครื่องสําอางค โดยแตละรานก็จะมีโปรโมชั่นสวนลดมากมาย
คํ่า
เพื่อสะดวกในการชอปปิ้ งของทานอิสระคํ่าตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลานํ าทานกลับที่พัก
พักที่ Route Inn Grantia Dazaifu หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดนาริตะซังคุรุเมะ
เป็ นวัดที่สรางโดยโคโบ ไดชิ ออกแบบตามประติมากรรมของจักรพรรดิซางะและรูปแบบ
ของมาโมรุ จุดเดนของวัดแหงนี้ นั้นก็คือ รูปปั้ นเจาแมกวนอิมขนาดใหญซึ่งมีความสูงกวา
62 เมตร และยังถือเป็ นรูปปั้ นที่มีขนาดใหญที่สุดในญี่ปุนอีกดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ซากะ
เป็ นจังหวัดเล็กๆ บนเกาะคิวชูโดยอยูระหวางจังหวัดฟุกุโอกะและจังหวัดนางาซากิ มีพื้นที่
ทางตอนเหนื อและตอนใตที่ต ิดกับทะเลจึงเป็ นจังหวัดที่เต็มไปความอุดมสมบูรณของ
ธรรมชาติที่สวยงาม และมีสภาพอากาศที่สดใสเหมาะแกการทองเที่ยว มีช่ อ
ื เสียงในเรื่อง
ของเครื่องปั้ นดินเผา

ศาลเจายูโตะคุอินาริ
เป็ นศาลเจานิ กายชินโต ประจําตระกูลนาเบะชิมะ ผูปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ
เป็ นศาลเจาอินาริที่ใหญและสําคัญเป็ นอันดับ 3 ดานบนของตัวศาลเจา ก็เป็ นจุดชมวิวที่
สวยงามอีกจุดหนึ่ ง โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และชวงฤดู
ใบไมรวง ที่ใบไมจะเปลี่ยนเป็ นสีสมแดง สวนหน าศาลเจาก็ยังมีสะพานสีแดงคูกับแมนํ้า
สายเล็กๆเป็ นจุดถายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว ศาลเจาแหงนี้ เป็ นที่ประทับของเทพเจา
ศักดิส
์ ิทธิ ์ ที่ประชาชนตางนิ ยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสําเร็จดาน
ธุรกิจ และความปลอดภัย

โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเลต
เป็ นเอาทเลตศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนแปลกใจ และเป็ นแหลงรวมพลของแบ
รนเนมชื่อดังจากทั่วโลก ทั้งแฟชั่นนํ าสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกคายที่
พรอมใจกันมาลดราคากันอยางสุดๆ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

 ROUTE INN GRANTIA DAZAIFU หรือเทียบเทา
เพื่อสะดวกในการชอปปิ้ งของทานอิสระคํ่าตามอัธยาศัย

อิสระทองเที่ยวหรือชอปปงเมืองฟุกุโอกะ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระใหทานไดทองเที่ยวตามอัธยาศัยภายในเมืองฟุกุโอกะ (ไมรวมคาเดินทาง)
***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่า (เพื่อไมรบกวนเวลาการชอปปิ้ ง) **
เชิญทานเพลิดเพลินกับอิสระชอปปิ้ งตามแหลงชอปปิ้ งชื่อดัง
่

่

้

- Canal City Hakata อาณาจักรหรูแหงการชอปและความบันเทิงหลายรูปแบบที่รวมไวในที่เดียว ทั้งโรงหนั ง, game center,
โรงแรมและรานแบรนดเนมมากมาย ทั้งแบรนดญี่ปุนแทและแบรนดต างประเทศรวมกวา 250 ราน สวนใครชอปจนตาลายอยาก
แวะเติมพลัง ก็มีรานอาหารเปิ ดบริการหลากหลายประเภท และบนชั้น 5 มี Ramen Stadium หรือบางคนจะเรียกวาศูนยอาหาร
ที่ขายเฉพาะราเมงก็ไมวากัน ใครชอบรานไหนเลือกไดต ามสะดวก และเป็ นอีกแหลงที่มีฮากะตะราเมงใหลองชิมกันดวย
นอกจากนี้ ยังเป็ นสถานที่ถ ายทําละคร “รักคุณเทาฟ า”
- Marinoa City Outlet ชอปปิ้ งมอลลริมทะเลแหงใหญนี้ต ั้งอยูทางทิศตะวันออกของเมืองฮากะตะ สวนใหญจะเป็ นแบรนด
ทองถิ่นแตก็มีแบรนดอินเตอรบางสวนนะคะ อยาง Coach, Gap, Beams, Wacoal, Triumph ช็อปจะมีทั้งที่เป็ นเอาทเล็ต
และเป็ นช็อปธรรมดา ซึ่งสวนใหญเน นแฟชั่นดีไซน ทั้งรองเทา กระเป า เสื้อผา ชุดกีฬา
- Tenjin Underground Shopping Mall อยูใตดินสถานี Tenjin ถือวาเป็ นแหลงชอปปิ้ งใหญที่มีรานคาใหเลือกชอปกัน
อยางจุใจกวารอยราน แบงเป็ นบล็อคๆ ตั้งเรียงรายซาย-ขวาตลอดทางเดินความยาวกวา 600 เมตร บรรยากาศโดยรวมและบรรดา
รานรวงตางๆ ตกแตงรานกันอยางน ารัก ดูดี มีกลิ่นอายสไตลยุโรปในยุคศตวรรษที่ 19 สินคาสวนใหญเป็ นแบรนดทองถิ่นที่
สรางสรรคขึ้นมาเอง เหมาะกับวัยรุนและวัยทํางาน โดยเฉพาะเสื้อผาแฟชั่น เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ accessories
- ถนนชอปปิ้ ง Hakata Kawabata ถนนชอปปิ้ งแบบมุงหลังคาที่เกาแกที่สุดของฮากะตะ ที่ชอปปิ้ งที่นี่จะเล็กกวาที่อ่ น
ื ตลอด
ทั้งสองขางทางเดินยาว 400 เมตร เต็มไปดวยรานคากวารอยราน สินคาก็มีเลือกซื้อมากมายประเภททั้งเสื้อผา ของกิน ของใช
สวนใหญจะเป็ นสินคาทั่ว ๆ ไป ทีเด็ดของที่นี่คือรานที่มีสินคาจากเตาหู มีทั้งมาสกเตาหูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ และผลิต ภัณฑนํ้าเตาหู
แทๆ ของฟุกุโอกะที่ต องลอง
- ยานซุมขายอาหารสไตลยาไตริมแมนํ้า(Yatai Food Stall) รถเข็นขายอาหารหรือที่เรียกกันวายาไต(Yatai)เป็ นหนึ่ งในของ
ขึ้นชื่อของเมืองฟุกุโอกะ โดยทั่วๆไปรานแบบยาไตมักจะมีที่นั่งไดแค 6-10 ที่นั่งเทานั ้น ซึ่งมักจะขายอาหารที่สามารถกินไดเร็วๆ
แตอยูทอง ทั่วทั้งเมืองฟูกุโอกะจะมีอยูประมาณ 150 ราน แตบริเวณที่นาสนใจที่สุดจนปั จจุบันกลายเป็ นหนึ่ งในแหลงทองเที่ยว
ของเมืองไปแลว ก็คือแถวตอนใตของเกาะนาคาสุ(Nakasu Island)ที่อยูกลางเมืองฟูกุโอกะ เพราะจะมีรานอาหารแบบยาไตรวม
กันอยูประมาณ 10 รานตลอดทางเดินริมนํ้ าที่ไดบรรกาศดี
คํ่า
พักที่ Route Inn Grantia Dazaifu หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวฟุกุโอกะ
อิสระเดินเลน ชอปปิ้ ง ทองเที่ยว หรือพักผอนกันฟุกุโอกะกันไดต ามอัธยาศัย



คํ่า

วันที่ 5


กิจกรรม

 Route Inn Grantia Dazaifu หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
07.50 น. เหินฟ าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลออน แอร เที่ยวบินที่ SL315 บริการอาหารวางและนํ้ าดื่มบนเครื่อง
11.55 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



เชา

ทาอากาศยานฟุกุโอกะ
เป็ นทาอากาศยานหลักขอเมืองฟุกุโอกะและภูมิภาคคิวชู ที่นี่เป็ นทาอากาศยานที่มีผู
โดยสารมากเป็ นอันดับสี่ในญี่ปุน ทาอากาศยานนี้ มีทางเชื่อมตอกับเมืองโดยรถไฟใตดิน
เมืองฟูกูโอกะและรถไฟใตดินจากทาอากาศยานไปยังยานธุรกิจ

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

บริการอาหารวางและนํ้ าดื่มบนเครื่อง
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
2. ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนั ก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหน าอยางน อย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางน อย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กทองเที่ยวสวนใหญเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
7. อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้น

การชําระเงิน
1. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางน อย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอ
เจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถ ือวานั กทอง
เที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.
คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน
คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
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คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้น
ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทาน
ละ 1,700 บาท**
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้น
ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 10,000 บาท
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน
ราคาจอยแลนด ไมรวมตั๋วเครื่องบิน หักคาตั๋วเครื่องบินออกทานละ 8,000 บาท
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเนื่ องจากเงื่อนไขของสายการบิน
ขอแนะนํ ากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและ
ฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหน าที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนํ าผลิต ภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้ อสัต วทุกชนิ ดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้ อสัต ว ไส
กรอกฯ เพื่อเป็ นการป องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหน าที่ต รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัต ราที่สูงมาก

การยกเลิก
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
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2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนั งสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนั กขัต
ฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางน อยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การ
สํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถ ึง 15 คน

